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CHỈ THỊ 
CỦA BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY 

Về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ  

----- 

 

Trong những năm qua, các cấp ủy Đảng đã tập trung lãnh đạo nâng cao chất 

lượng sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X và 

hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương. Duy trì, thực hiện nghiêm chế độ sinh 

hoạt, đồng thời đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng, chú trọng sinh hoạt chuyên 

đề, khắc phục tình trạng đơn điệu, trùng lặp trong sinh hoạt chi bộ. Việc đánh giá 

chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Quy định 1193-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy được triển khai khá nghiêm túc, với số điểm trung bình đạt từ 85-90 điểm. 

Thường xuyên quan tâm củng cố tổ chức cơ sở Đảng; chú trọng bồi dưỡng đội ngũ 

chi ủy viên, bí thư chi bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Từ đó, nền nếp 

và chất lượng sinh hoạt chi bộ từng bước đổi mới, thiết thực, hiệu quả hơn, góp 

phần quan góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở 

đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ thành phố. 

Tuy nhiên, sinh hoạt chi bộ thời gian qua còn bộc lộ một số hạn chế như: Một 

số cấp ủy và đảng viên chưa nhận thức đầy đủ về vị trí, tầm quan trọng và ý nghĩa 

của sinh hoạt chi bộ. Có nơi, có lúc, công tác chăm lo bồi dưỡng đội ngũ bí thư, 

phó bí thư, chi ủy viên và cán bộ, đảng viên còn bị xem nhẹ. Một số ít chi ủy, chi 

bộ duy trì chế độ sinh hoạt chưa đảm bảo quy định; chưa làm tốt việc chuẩn bị nội 

dung sinh hoạt chi bộ. Trong sinh hoạt, một số chi bộ vẫn còn tình trạng nể nang, 

né tránh, ngại va chạm; chưa chú trọng nắm tình hình tư tưởng đảng viên và Nhân 

dân để uốn nắn, đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo 

đức, lối sống, những hạn chế, sai phạm. Phương pháp tự đánh giá, xếp loại chất 

lượng buổi sinh hoạt ở một số chi bộ chưa sát, có nơi còn biểu hiện hình thức. Việc 

sinh hoạt chuyên đề hằng quý còn hạn chế. Một số đảng viên chưa chấp hành 

nghiêm chế độ sinh hoạt chi bộ; một số cấp ủy viên, cán bộ cấp trên được phân 

công dự, theo dõi, hướng dẫn sinh hoạt chi bộ ở khu dân cư chưa bố trí thời gian 

dự sinh hoạt với chi bộ theo quy định; chưa tham gia đóng góp nhiều ý kiến trong 

việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ... 

Để tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Ban Thường vụ Thành 

ủy yêu cầu đảng ủy, chi ủy cơ sở thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau:  

1. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, hướng dẫn thực hiện tốt các chỉ thị, 

nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh về nâng cao chất lượng 

sinh hoạt chi bộ, trọng tâm là Kết luận số 18 - KL/TW của Trung ương và Kết luận 

số 55- KL/TU, ngày 14/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh 

thực hiện Chỉ thị số 10- CT/TW của Ban Bí thư “Về nâng cao chất lượng sinh hoạt 
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chi bộ”; Hướng dẫn số 12 - HD/BTCTW ngày 06/7/2018 về Một số vấn đề về nâng 

cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW ngày 26/3/2009 

của Ban Tổ chức Trung ương về việc “miễn công tác và sinh hoạt đảng đối với 

đảng viên”; Quy định số 1193 -QĐ/TU ngày 05/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy về đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-

CT/TW, Kết luận số 01 - KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học 

tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

2. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, cán 

bộ, đảng viên về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của sinh hoạt chi bộ. Chăm lo bồi 

dưỡng phẩm chất, năng lực cho cấp uỷ viên, nhất là đội ngũ bí thư chi bộ, coi đây 

là giải pháp đột phá nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Thực hiện tốt các 

nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng; duy trì nghiêm chế độ, nền nếp sinh hoạt chi 

bộ. 

3. Chỉ đạo việc rà soát, bổ sung quy chế làm việc của chi bộ cho phù hợp với 

chức năng, nhiệm vụ theo từng loại hình, nhất là ở chi bộ khu dân cư. Xác định rõ 

trách nhiệm, thẩm quyền của chi ủy, chi bộ, của cá nhân và mối quan hệ công tác 

tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ quan, 

đơn vị, thôn, tổ dân phổ. Thực hiện tốt việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên 

đảm bảo phù hợp với năng lực, sức khỏe, điều kiện công tác của đảng viên, nhất là 

ở chi bộ khu dân cư.  

4. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức sinh hoạt chi bộ mẫu theo từng loại hình 

chi bộ; đồng thời phát huy tính sáng tạo, cách làm hay trong sinh hoạt chi bộ. Gắn 

nội dung tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và 

việc học tập, làm theo tư  tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt 

định kỳ của chi bộ. Chú trọng nắm tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và 

Nhân dân; cập nhật tình hình thời sự trong nước, quốc tế để định hướng, cung cấp 

thông tin cho đảng viên. Tổ chức sinh hoạt chi bộ phù hợp thời điểm phòng chống 

dịch covid 19, đảm bảo lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của chi bộ được đồng 

bộ, thông suốt, thống nhất với nhiệm vụ của cấp ủy cấp trên. 

Tăng cường chỉ đạo sinh hoạt chuyên đề, trong đó lựa chọn những nội dung 

thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị của thành phố, địa phương, đơn vị như: xây 

dựng tổ dân phố mẫu, nhà văn hóa mẫu; xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu 

mẫu; việc tích tụ, tập trung đất đai, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi để phát 

triển kinh tế nông nghiệp đô thị; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc 

tang; xã hội hóa trồng cây xanh đô thị; giải pháp nâng cao hiệu quả công tác 

chuyên môn, sản xuất, kinh doanh… Đối với đảng ủy cơ sở, định kỳ hằng quý cần 

định hướng, gợi ý chuyên đề cụ thể để các chi bộ trực thuộc lựa chọn và tổ chức 

sinh hoạt. 

5. Làm tốt công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên 

hằng năm. Đối với chi bộ loại hình cơ quan, đơn vị sự nghiệp và những nơi có điều 

kiện, nên tổ chức đánh giá chất lượng đảng viên theo tháng gắn với kết quả thực 

hiện kế hoạch công tác tháng và cam kết, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của đảng 

viên, làm cơ sở để đánh giá, xếp loại đảng viên cuối năm đảm bảo sát thực hơn. 
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6. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý đảng viên, chuyển sinh hoạt 

đảng cho đảng viên; công tác kết nạp đảng viên, nhất là ở những chi bộ có ít đảng 

viên. Thực hiện nghiêm túc hướng dẫn về “miễn công tác và sinh hoạt cho đảng 

viên” cho các đối tượng. Nâng cao trách nhiệm của cấp ủy cấp trên và cán bộ các 

cấp được phân công dự, theo dõi, hướng dẫn sinh hoạt chi bộ, chú trọng đối với chi 

bộ khu dân cư, nhất là những nơi còn khó khăn. Tăng cường công tác kiểm tra, 

giám sát của cấp ủy cấp trên đối với tổ chức đảng, đảng viên trong việc nâng cao 

chất lượng sinh hoạt chi bộ. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể 

chính trị - xã hội trong tham gia xây dựng đảng, chính quyền trong sạch, vững 

mạnh. 

7. Ban Tuyên giáo Thành ủy tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng Bản tin 

thành phố, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời cho chi bộ. Tăng cường chỉ đạo 

Trung tâm văn hóa - Truyền thông thành phố, Cổng thông tin điện tử thành phố mở 

các chuyên trang, chuyên mục về cách làm hay, mô hình hiệu quả, sáng tạo trong 

sinh hoạt chi bộ ở địa phương, cơ quan đơn vị, tạo sự lan tỏa, hiệu ứng tích cực 

trong toàn xã hội. 

8. Các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt nghiêm túc Chỉ thị đến toàn thể đảng 

viên; xây dựng kế hoạch cụ thể hóa triển khai thực hiện phù hợp với tình hình, đặc 

điểm của chi bộ, đảng bộ mình, hoàn thành trong quý IV/2021. Định kỳ hằng năm 

tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy (qua 

Ban Tổ chức Thành ủy). 

Giao Ban Tổ chức Thành ủy chủ trì, phối hợp với các Ban Đảng, UBKT, Văn 

phòng Thành ủy thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện 

Chỉ thị; định kỳ tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy. 

Chỉ thị này được phổ biến đến chi bộ./. 

 

Nơi nhận:                                                                       
- Thường trực, Ban Tổ chức Tỉnh ủy;  

- TT Thành ủy;  

- TT HĐND, lãnh đạo UBND Thành phố; 

- Các Ban đảng, UBKT, VP Thành ủy, TTCT; 

- UBMTTQ, các đoàn thể thành phố; 

- Đảng ủy, chi ủy cơ sở; 

- Các đồng chí Thành ủy viên; 

- Lưu VT. 

  

T/M BAN THƯỜNG VỤ 
BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

 

             Dương Tất Thắng 
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